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Erfarenheter av inkonsekventa textuppgifter 

En intervjustudie där tio elever i årskurs 6 delger sina erfarenheter av inkonsekventa textuppgifter 
 

Experiences of inconsistent word problems 

A study were ten pupils from grade 6 confide their experiences of inconsistent word problems 

Antal sidor: 38 

Studien behandlar elevers erfarenheter kring 

inkonsekventa textuppgifter i matematik. 

Syftet är att bilda kunskap om elevers syn på 

tillvägagångssätt vid lösandet av och svårig-

heter med uppgifterna. Studiens teori utgår 

från fenomenologin då den stämmer över-

ens med studiens syfte. Datamaterialet i stu-

dien utgår från tio semistrukturerade inter-

vjuer med elever i årskurs 6. Eleverna har 

under intervjuerna fått delge tillvägagångs-

sätt och vad de erfar var svårt och lätt med 

olika textuppgifter. Resultatet visar att 

problemmodellering var den vanligast 

förekommande strategin bland eleverna, 

men även direktöversättning förekom. 

Eleverna menade att svårigheten med 

textuppgifter var att beräkna och förstå vad 

de skulle göra. Eleverna hade olika 

preferenser av den omformulerade 

uppgiften men alla elever förutom en ansåg 

att standardversionen eller versionen där 

sambanden var tydligare var enklast att 

förstå. Slutsatser som kunde dras var att 

eleverna tenderade att koppla samman 

signalord med ett visst räknesätt, oavsett 

vilken strategi de använde sig av. Eleverna 

var även mer medvetna om problematiken 

kring beräkningen än de språkliga 

faktorerna. Deras olika preferenser av 

formuleringen av en uppgift kunde bero på 

deras tidigare erfarenheter av textuppgifter. 

This study discusses pupils’ experiences of 

inconsistent word problems within mathe-

matics. The aim is to form knowledge 

about pupils’ views of strategies and 

difficulties when solving inconsistent word 

problems. The theory in the study is based 

on phenomenology as it corresponds to 

the aim of the study. The material 

consisted of ten semi-structured interviews 

with pupils in grade 6. In the interviews the 

pupils described how they solved word 

problems and which difficulties they 

experienced with word problems. The 

result displayed the problem model 

approach as most common among the 

pupils, but direct translation also occurred. 

Complex aspects which the pupils 

mentioned were to calculate and perceive 

which rule of arithmetic to use. The pupils 

preferred different forms of rewording, but 

all except one pupil chose the standard 

version or the conceptual rewording. 

Conclusions drawn from the study was that 

pupils tended to associate relation terms 

with a rule of arithmetic, regardless of 

which strategy they used. The pupils were 

more aware of complications of the 

computing than of linguistic aspects. The 

difference in preferences of rewording 

could be due to differences in experiences 

of word problems. 
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1 Inledning 

Det finns elever som upplever större svårigheter med räkneuppgifter där text ingår i för-

hållande till räkneuppgifter endast med siffror, trots att båda sorters uppgifter är på samma 

matematiska nivå. Skillnaden mellan uppgifterna är att i en uppgift med text behöver eleven 

utifrån informationen som presenteras i texten skapa det uttryck som ska lösas. I en uppgift 

med siffror är uttrycket redan givet. Att skapa ett uttryck utifrån texten kräver att eleven har 

en språklig förståelse (Bernardo, 2002). Faktorer som kan ha en inverkan på elevens språkliga 

förståelse är, till exempel, elevens förkunskaper kring situationen som beskrivs, hur 

komplicerat språk som används samt elevens läsförståelse (se ex. Ahlberg, 1992; Søvik, 

Frostrad & Heggberget, 1999). Ytterligare en orsak kan vara att vissa uppgifter inte motsvarar 

de förväntningar eleverna har på dem när det gäller struktur och ordningen informationen 

presenteras i (se ex. Lewis & Mayer, 1987). De uppgifter som inte motsvarar ordningen som 

förväntas kallas inkonsekventa uppgifter. Det finns flera studier som visar att inkonsekventa 

uppgifter orsakar större svårigheter för elever än uppgifter som uppfyller förväntningarna, så 

kallade konsekventa uppgifter (se ex. Hegarty, Mayer & Monk, 1995; Pape, 2003). Forskningen 

berör dock i huvudsak inte elevers egna uppfattningar och tankar kring inkonsekventa 

textuppgifter, utan baseras till största del på forskarnas tolkningar av tester med konsekventa 

och inkonsekventa textuppgifter som elever gjort. Därför är det viktigt att studera elevers 

erfarenheter av inkonsekventa uppgifter. 

Enligt mina personliga erfarenheter inom skolan, både genom egen skolgång och 

praktikundervisning inom lärarutbildningen, är inte textuppgifter och tillvägagångssätt för att 

lösa dem något som aktivt tas upp inom undervisningen i matematik. Textuppgifter är dock 

ett återkommande inslag i undervisningen. I denna studie innebär en textuppgift en 

matematisk uppgift som både innehåller text och matematiska symboler (Taflin, 2003). Ett 

exempel på en textuppgift är Nina har 23 kulor. Hon ger sin kompis 12. Hur många kulor har hon 

kvar? Motsatsen till textuppgifter benämns i arbetet räkneuppgifter, vilka endast innehåller 

matematiskt symbolspråk. Den räkneuppgift som motsvarar textuppgiften ovan är 23 −

12 =__. Studien syftar till att öka kunskaperna om elevers uppfattningar om inkonsekventa 

textuppgifter. Det är viktigt eftersom lärare behöver vara uppmärksamma på de aspekter inom 

undervisningen som orsakar svårigheter för elever. Genom att lärare är medvetna om 

svårigheterna kan de sedan hjälpa elever att hitta vägar att förstå och övervinna svårigheterna. 
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Materialet till studien samlades in genom intervjuer med tio elever i årskurs 6 som visade 

tecken på svårigheter med inkonsekventa textuppgifter. Huruvida de föreföll ha svårigheter 

bedömdes utifrån ett egenproducerat test med textuppgifter. Intervjuerna gav kännedom om 

elevernas erfarenheter kring inkonsekventa uppgifter. Det inkluderade vilka svårigheter de 

upplevde fanns, hur de gick tillväga för att lösa uppgifterna och hur de såg på omformulering 

för att göra situationen respektive sambanden i uppgiften tydligare. I studien undersöktes ele-

ver i årskurs 6 eftersom eleverna skulle vara tillräckligt gamla för att lättare kunna sätta ord på 

sina tankar och upplevelser. Studien var dessutom avgränsad till att behandla räknesätten 

addition och subtraktion. Räknesätten valdes ut eftersom jag ville ha flera uppgifter med varje 

räknesätt för att öka chansen att upptäcka om eleven slarvat utan att behöva använda ett alltför 

omfattande prov för att eleverna ska kunna behålla koncentrationen.   
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2 Bakgrund 

I kapitlet kommer information att presenteras som är relevant för att skapa förståelse för stu-

diens innehåll. Tidigare forskning kommer att redogöras för löpande i avsnittet. Kapitlet inleds 

med att koppla användningen av textuppgifter, vilket är grunden för studien, till skolans styr-

dokument (2.1). Sedan presenteras konsekventa och inkonsekventa textuppgifter mer ingå-

ende (2.2). Vidare beskrivs signalord och hur de kan påverka elevers förståelse av textuppgifter 

(2.3). Därefter ges en inblick i två strategier som observerats att elever använder vid lösningen 

av textuppgifter (2.4). Dessutom introduceras aspekter av omformulering av textuppgifter 

(2.5). Till sist redogörs för den vetenskapliga teori som studien inspirerats av (2.6).  

2.1 Styrdokument 

Textuppgifter och arbetet med dem är grunden för denna studie. Textuppgifter utgör en kopp-

ling mellan matematiken i skolan och matematiken i vardagen och förser därmed matematiken 

med ett sammanhang och en situation (Monroe & Panchyshyn, 2005). Skolans styrdokument 

beskriver tydligt hur elever ska kunna göra denna koppling mellan skolmatematik och vardag. 

Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) ska elever utveckla kunskaper kring 

matematikens användning i vardagen och inom andra ämnesområden. De ska även kunna 

tolka olika matematiska situationer och omsätta dem i matematiska uttrycksformer. Redan i 

motiveringen till att ämnet matematik inkluderas i skolan skrivs att: ”Kunskaper i matematik 

ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2011b, s. 62). 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) motiverar kopplingen 

som dras mellan skolmatematiken och vardagen med att val av strategier, metoder och 

begrepp beror på vilken situation de ska användas i. Det är väsentligt att elever får pröva sina 

kunskaper i olika situationer för att träna på att göra berättigade val.  

2.2 Inkonsekventa och konsekventa textuppgifter 

I flera studier har det observerats att deltagarna har större problem att lösa inkonsekventa 

uppgifter än konsekventa uppgifter (Hegarty, Mayer & Green, 1992; Hegarty et al., 1995; 

Lewis & Mayer, 1987; Pape, 2003; van der Schoot, Bakker Arkema, Horsley & van Lieshout, 
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2009). Deltagarna i studierna har en åldersspridning från tio år till universitetsstudenter. Pro-

blemen visar sig i form av att uppgifterna tar längre tid att lösa och resulterar i fler felaktiga 

svar. Lewis och Mayer (1987) har utvecklat en hypotes kring vad det kan bero på. Hypotesen 

kallas the consistency hypothesis, eller hypotesen om kontinuitet, och bygger på att elever, 

och även vuxna, föredrar att information presenteras i en viss ordning. Ordningen som före-

dras är att ny information relateras till redan känd information. I en textuppgift är det 

meningen som beskriver relationen mellan variablerna som kan avvika från den ordning elever 

föredrar. Lewis och Mayer (1987) kallar en uppgift som presenterar informationen på ett 

sådant sätt som elever föredrar för en konsekvent uppgift, medan en uppgift där 

informationen presenteras på ett annat sätt kallas inkonsekvent. Ett exempel på en 

inkonsekvent textuppgift är Sonja är 152 centimeter lång. Hon är 4 centimeter kortare än Måns. Hur 

lång är Måns? Det är den andra meningen i uppgiften, hon är 4 centimeter kortare än Måns, som 

beskriver relationen mellan variablerna 152 och 4. Meningen utgår vid jämförelsen inte från 

den kända variabeln som är Sonjas längd, utan istället från den okända variabeln, alltså Måns 

längd. För att uppgiften ska bli konsekvent, och motsvara den ordning elever föredrar att få 

informationen presenterad i, behöver jämförelsen istället göras utifrån Sonjas längd. Uppgiften 

skulle då se ut Sonja är 152 centimeter lång. Måns är 4 centimeter längre än Sonja. Hur lång är Måns? 

Lewis och Mayer (1987) beskriver hur en elev som ställs inför en inkonsekvent uppgift mentalt 

måste arrangera om uppgiften för att den ska motsvara deras preferenser. På grund av det 

extra steget är det en större risk att eleven missuppfattar en inkonsekvent uppgift i jämförelse 

med en konsekvent uppgift. Eleverna ställs inför till största delen konsekventa uppgifter inom 

skolan, vilket leder till större och mer bestående problem med inkonsekventa uppgifter 

(Hegarty et al., 1995).  

Enligt hypotesen om kontinuitet kräver vissa delar i lösandet av en inkonsekvent uppgift mer 

tid och uppmärksamhet av elever. I en studie av Hegarty et al. (1992) undersöktes mer 

noggrant vilka delar av lösningsproessen det är. Resultatet av studien visade att fasen där 

deltagarna hittade samband mellan meningarna i uppgiften och när de planerade sin lösning 

krävde extra tid. Hegarty et al. (1992) beskrev att när deltagarna hittade samband mellan 

meningarna skapade de en bild av situationen som beskrevs. Den extra tiden som användes 

spenderades huvudsakligen på att läsa om informationen som var relevant för att förstå 

situationen, snarare än att läsa om talen i uppgiften. Hegarty et al. (1992) observerade dock att 

de deltagare som löste inkonsekventa uppgifter felaktigt spenderade lika lång tid på dessa 

uppgifter som på konsekventa. Resultatet tolkas som att de deltagarna inte insåg att det 

krävdes ett extra steg för att lösa de inkonsekventa uppgifterna.  
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Elevers förmåga att hålla information i arbetsminnet kan vara en betydande faktor när det 

gäller huruvida hypotesen om kontinuitet uppenbaras eller inte, det vill säga om en elev miss-

förstår en inkonsekvent textuppgift eller inte (Lewis & Mayer, 1987). Om en elev behöver ha 

mer information i minnet kan informationen hindra eleven när han eller hon ska omstruk-

turera uppgiften, vilket kan orsaka missförstånd. För att öka kraven på arbetsminnet använde 

Lewis och Mayer (1987) i sin studie textuppgifter som krävde två steg av beräkning för att nå 

en korrekt lösning. En uppgift med två steg kan exempelvis vara Sonja är 152 centimeter lång. 

Hon är 4 centimeter kortare än Måns. Hur långa är Sonja och Måns tillsammans? Uppgiftens första 

steg innebära att räkna ut hur lång Måns är medan det andra är att räkna ut hur långa Sonja 

och Måns är tillsammans. Hegarty et al. (1992) instämmer med Lewis och Mayer (1987) och 

menar att lösaren av textuppgifter behöver en kognitiv utmaning för att hypotesen om 

kontinuitet ska framträda. Om uppgifterna är för enkla klarar lösaren av både konsekventa 

och inkonsekventa uppgifter, utan att någon skillnad blir synlig. Även Hegarty et al. (1992) 

använde textuppgifter som kräver två steg för att förhindra att uppgifterna blev för enkla.  

2.3 Signalord 

Signalord är det eller de ord i en textuppgift som beskriver relationen mellan två värden. Orden 

kopplas av en del elever samman med ett visst räknesätt (Hegarty et al., 1995; Lewis & Mayer, 

1987). I exempeluppgiften som nämns i tidigare avsnitt, Sonja är 152 centimeter lång. Det är 4 

centimeter kortare än Måns. Hur lång är Måns?, beskriver som tidigare nämnt den andra meningen 

relationen mellan värdena 152 och 4, mer specifikt ordet kortare. Kortare får vissa elever att 

tänka på en subtraktion, trots att det är en addition som ska genomföras för att lösa uppgiften. 

Ordet kortare fungerar med andra ord som ett signalord som indikerar subtraktion. Ett 

exempel på ett signalord som istället indikerar addition är längre (Lewis & Mayer, 1987). I 

exempeluppgiften har även signalordet ändrats från kortare i den inkonsekventa versionen, 

vilket kopplas till subtraktion, till längre i den konsekventa versionen, som kopplas till addition. 

I en konsekvent uppgift stämmer alltså signalordet överens med det räknesätt som ska 

användas, medan signalordet indikerar ett annat räknesätt än det som ska användas i en 

inkonsekvent uppgift (Hegarty et al., 1992; Hegarty et al., 1995; Lewis & Mayer, 1987; Pape, 

2003; van der Schoot et al., 2009). 

Ett vanligt fel som observerats när elever ska lösa inkonsekventa textuppgifter kallas 

omvandlingsfel (reversal error eller conversion error) (Hegarty et al., 1992; Hegarty et al., 1995; 

Lewis & Mayer, 1987; Pape, 2003). Felet definieras som att elever använder sig av motsatt 

räknesätt, exempelvis subtraktion istället för addition eller multiplikation istället för division. 
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I en inkonsekvent uppgift indikerar signalordet det motsatta räknesättet. Det innebär elever 

som begår omvandlingsfel på en inkonsekvent uppgifter kan ha använt det räknesätt som 

indikeras av signalordet (Hegarty et al., 1992; Hegarty et al., 1995; Lewis & Mayer, 1987; Pape, 

2003). Genom observationerna av omvandlingsfel är det tydligt att signalord har betydelse för 

elevers förmåga att tolka inkonsekventa textuppgifter. Alla signalord orsakar dock inte lika 

stora svårigheter utan det finns en skillnad (Hegarty et al., 1992; Lewis & Mayer, 1987; Pape, 

2003; van der Schoot et al., 2009). En flitigt refererad förklaring ges av Clark (1969). Han 

förklarar att skillnaden gäller för par av adjektiv som beskriver motsatser, som exempelvis lång 

och kort samt mer och mindre. Det beror på att orden lagras olika i hjärnan. Det positiva 

ordet, som ofta kopplas till addition, lagras mindre komplext och lättare tillgängligt än det 

negativa, som ofta kopplas till subtraktion. På grund av skillnaden i lagring hämtas de positiva 

orden snabbare från minnet. De negativa kallas markerade (marked term) medan positiva 

kallas omarkerade (unmarked term), av vilka de markerade orsakar störst svårigheter för elever 

(Clark, 1969; Hegarty et al., 1995; Lewis & Mayer, 1987; Pape, 2003; van der Schoot et al., 

2009).  

I vissa fall kan skillnaden på om signalordet är markerat eller omarkerat vara påtaglig. I en 

studie av van der Schoot et al. (2009) dras slutsatsen att elever med svårigheter för textupp-

gifter klarar av att lösa inkonsekventa textuppgifter om signalordet är omarkerat, alltså positivt, 

men inte om det är markerat, alltså negativt. De skriver vidare att svårigheten kan bero på att 

eleverna brister i förmågan att omvandla en inkonsekvent markerad uppgift till den ordning 

de föredrar att informationen presenteras i. Lewis och Mayer (1987) gör en liknande 

observation och noterar att deltagarna i deras studie överlag har svårare att lösa inkonsekventa 

uppgifter om de innehåller ett markerat signalord.  

I en studie av Hegarty et al. (1992) upptäckte forskarna däremot ingen skillnad i antalet rätt 

svar beroende på om signalordet var markerat eller omarkerat. Att deltagarna i den aktuella 

studien, till skillnad från andra studier, inte skulle lösa uppgiften utan endast muntligt 

presentera hur de skulle gjort för att lösa uppgiften presenteras som en möjlig orsak till 

resultatet. Hegarty et al. (1992) kunde dock observera en skillnad i hur lång tid det tog för 

deltagarna att lösa uppgifterna. De uppgifter som innehöll ett markerat, negativt, signalord tog 

betydligt längre tid än de uppgifter som innehöll ett omarkerat, positivt, signalord. 
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2.4 Elevers lösningsstrategier 

En strategi som elever använder sig av när de löser textuppgifter kallas problemmodellering 

(problem model approach eller mental model approach) (Hegarty et al., 1992; Hegarty et al., 

1995; van der Schoot et al., 2009). Strategin består av att elever översätter meningarna i upp-

giften till en mental modell, eller en inre bild, av situationen som beskrivs i uppgiften. I mo-

dellen inkluderas uppgiftens olika variabler, deras värde samt relationen mellan dem. Utifrån 

modellen skapar elever sedan en lösningsplan. Strategin refereras till som en meningsfull stra-

tegi av Hegarty et al. (1995) eftersom den ofta leder till en korrekt lösning.  

En annan strategi är att fokusera på signalord i uppgiften. Den kallas direktöversättning (direct 

translation) (Hegarty et al. 1992; Hegarty, et al. 1995; Pape, 2003; van der Schoot et al., 2009). 

Strategin går ut på att elever identifierar talen och signalordet i uppgiften. Eleven översätter 

signalordet direkt till det räknesätt signalordet indikerar, och utvecklar sedan en lösningsplan 

som går ut på att kombinera talen och räknesättet. I uppgiften som tidigare använts som ex-

empel Sonja är 152 centimeter lång. Det är 4 centimeter kortare än Måns. Hur lång är Måns? skulle en 

elev som använt direktöversättning fokuserat på talen 152 och 4 samt signalordet kortare. 

Kortare kopplas till subtraktion och beräkningen 152 − 4 = 148 resulterar i svaret att Måns 

är 148 centimeter. Det korrekta svaret skulle istället räknats ut genom att addera de båda talen. 

Strategin ses av Hegarty et al. (1995) som en genväg till en snabbare lösning, eftersom 

direktöversättning ställer minimala krav på arbetsminnet och inte kräver omfattande 

kunskaper kring textuppgifters olika upplägg. Strategin leder dock till felaktiga svar exempelvis 

när uppgiften är inkonsekvent. Det beror på att uppgiften då innehåller ett signalord som 

indikerar ett felaktigt räknesätt och/eller innehåller underförstådd information som är 

nödvändig för lösningen (Hegarty et al., 1995; van der Schoot et al., 2009).  

I en studie av Hegarty et al. (1995) undersöktes hur elevers resultat på textuppgifter hängde 

ihop med deras val av strategi. Resultatet i studien visade att de deltagare som hade högst ett 

inkorrekt svar på 16 textuppgifter ofta använde strategin problemmodellering. Antagandet 

berodde på att deltagarna fokuserade mer på variablerna, vilket krävs för att skapa en mental 

bild av situationen som beskrivs, och att de kom ihåg mer av innehållet i uppgifterna. De 

deltagarna som hade fyra eller fler inkorrekta svar på uppgifterna tenderade istället att använda 

sig av direktöversättning. Orsaken till antagandet var att deltagarna i studien fokuserade mer 

på signalord och tal i uppgifterna och även mindes dessa bättre efteråt. Alla fel som begicks i 

studien var omvandlingsfel. Hegarty et al. (1995) påpekade dock att det inte utifrån studien 

går att dra slutsatsen att resultatet generellt sett stämmer, men att personer som löser 
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textuppgifterna korrekt respektive inkorrekt tenderar att välja de strategier studiens resultat 

indikerat.  

Nortvedt (2011) har i sin studie undersökt elever med hög räkneförmåga men med låg läsför-

måga när de löste textuppgifter för att se om de kompenserade för sin bristande läsförmåga. 

Resultatet visade att de aktuella eleverna använde sig mer av direktöversättning. Strategin 

kunde dock observeras bland alla elever, oavsett läsförmåga. Eleverna som studerades hade 

höga resultat på uppgifter som endast krävde ett steg av beräkning innan de nådde en lösning. 

Eleverna kan dock ändå ha använt sig av direktöversättning på uppgifterna. Det beror på att 

uppgifter med ett steg oftare är konsekventa och signalordet indikerar följaktligen det räkne-

sätt som ska användas för ett korrekt svar. Nortvedt (2011) menar att eftersom eleverna lyckas 

bra på uppgifter där ett steg krävs genom att använda direktöversättning använder de samma 

strategi på andra uppgifter. Det leder till att de inte läser uppgifterna noggrant och lyckas sämre 

på uppgifter som kräver två eller fler steg. 

I en studie av van der Schoot et al. (2009) beskrevs hur elever som hade svårigheter med 

textuppgifter hade fler felaktiga svar på inkonsekventa uppgifter där signalorden var marke-

rade än när signalorden var omarkerade. De uppgifter där signalorden var markerade verkade 

därför vara svårare för eleverna att lösa. Vidare resultat i studien tolkas som att eleverna 

använde sig av direktöversättning när signalordet var markerat men inte när signalordet var 

omarkerat. Eleverna använde antagligen direktöversättning när uppgiften var språkligt svårare. 

Ytterligare en studie som stödjer påståendet är den av Nortvedt (2011). Hon såg att elever i 

större utsträckning använder sig av direktöversättning när uppgiften kräver två beräkningar 

för att nå en korrekt lösning än när endast en beräkning krävs. Hon förklarade att uppgifter 

med två steg är mer komplicerade eftersom de oftare innehåller flera ord som beskriver 

relationen mellan termer. Uppgifter där ett steg krävs innehåller oftare endast en term som 

beskriver relationer. Uppgifterna med fler steg blir därför svårare eftersom eleven behöver 

analysera de möjliga betydelserna av orden för att förstå vilket räknesätt som ska användas. 

2.5 Omformulering av textuppgifter 

Det finns flera studier, vilka undersöker huruvida en omformulering av texten i en textuppgift 

kan underlätta elevers förståelse av uppgiften (de Corte, Verschaffel och de Win, 1985; Davis-

Dorsey, Ross och Morrison, 1991; Vicente, Orrantia & Verschaffel, 2007). Studierna kan delas 

upp i två huvudgrupper. I den ena gruppen undersöks omformuleringar med fokus på att 

förklara situationen i uppgiften tydligare. I den andra gruppen fokuseras omformuleringar av 
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ord och begrepp så att de underliggande sambanden mellan variablerna i uppgiften blir tydli-

gare (Vicente et al., 2007). Fortsättningsvis behandlar detta avsnitt en studie ur varje grupp, 

samt en studie som undersöker båda variationerna.  

En studie av de Corte et al. (1985) fokuserade på hur elevers förståelse kan påverkas av om-

formuleringar för att lyfta fram sambanden. De menar att textuppgifter innehåller under-

förstådd information. I exempelvis uppgiften Peter har 3 äpplen. Peter och Ann har 9 äpplen 

tillsammans. Hur många äpplen har Ann? är det underförstått att Peters tre äpplen som nämns 

först är en del av de nio äpplen Peter och Ann har tillsammans. Ännu en faktor som kan 

orsaka missförstånd är att meningen Peter har 3 äpplen kan betyda att Peter har fler än tre äpplen. 

De Corte et al. (1985) menar att elever som är mindre erfarna eller har svårt för att lösa 

textuppgifter kan ha problem med att förstå underförstådd information och därför är mer 

beroende av vad som beskrivs explicit i texten. För att förtydliga de underliggande sambanden 

kan uppgiften skrivas om som: Peter och Ann har 9 äpplen tillsammans. Av de här äpplena är 3 Peters 

och resten är Anns. Hur många äpplen har Ann? Resultatet av studien visade att eleverna har 

avsevärt lättare att lösa uppgifter när sambanden var förtydligade.  

Davis-Dorsey et al. (1991) undersökte i sin studie hur en omformulering av situationen i 

textuppgifter till en som är mer personlig för eleven påverkar förståelsen. Davis-Dorsey et al. 

(1991) menar att en mer personlig uppgift kan hjälpa elever till bättre förståelse på tre olika 

sätt. För det första kan personliga uppgifter öka motivationen, vilket leder till att elever 

behåller uppmärksamheten på uppgiften. För det andra kan det skapa en starkare avkodning 

som gör informationen lättare att minnas för eleverna. För det tredje kan mer personliga 

uppgifter öka elevers känsla av att uppgiften är meningsfull. För att skapa mer personliga 

uppgifter användes i studien namn på exempelvis elevers kompisar, husdjur och favoritfilmer 

i uppgifterna. Utifrån resultatet i studien hävdade Davis-Dorsey et al. (1991) att motivation i 

form av mer personliga uppgifter var viktigare när uppgifterna var mer krävande. 

Både omformulering med fokus på att beskriva situationen ytterligare och med fokus på att 

göra sambanden tydligare undersöktes i en studie av Vicente et al. (2007). När en situation 

beskrevs ytterligare inkluderades exempelvis information om när, i förhållande till varandra, 

de olika händelserna utspelade sig samt orsakerna till att de olika sakerna hände. Sambanden 

uttrycktes tydligare på samma sätt som i studien av de Corte et al. (1985). Med hänsyn till 

resultatet i sin studie menade Vicente et al. (2007) att den extra informationen som gavs för 

att förtydliga sambanden kunde vara direkt relevant för att eleverna skulle hitta en lösning, 

och gav därmed en bättre förståelse. Den ytterligare informationen om situationen var istället 
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irrelevant och belastade arbetsminnet. Även om uppgifterna där situationen var förtydligad 

inte gav ett bättre resultat gav de dock inte heller ett sämre resultat än standarduppgifterna. 

De påpekade även att resultatet i studien inte visat att andra studier, där ytterligare information 

om situationen var hjälpsam, är fel, utan endast att eleverna i denna studie hade problem med 

att förstå sambandet och inte situationen.  

2.6 Vetenskaplig teori 

I min forskningsansats har jag hämtat inspiration från livsvärldsfenomenologin. Fenomeno-

login grundades som filosofi av Edmund Husserl. Grundprincipen inom ansatsen är att ”gå 

till sakerna själva”, att framställa den komplexa och mångsidiga konkreta naturen hos ett 

fenomen (Bengtsson, 1998; Bjurwill, 1995). Ett fenomen definieras som hur ett objekt visar 

sig för någon. När ett subjekt tar emot intryck från ett objekt omvandlar subjektets 

medvetande intrycken till ett fenomen. På grund av sambandet mellan objekt och subjekt ses 

de båda som beroende av varandra. Det är alltså relationen mellan objektet och subjektet som 

är fenomenet, inte själva objektet. Fenomenologin innebär med andra ord att förstå vad något 

innebär för någon annan och leva sig in i deras erfarenheter (Bjurwill, 1995; Bogdan & Biklen, 

2007; Lloyd & Smith, 2006; Segolsson, 2006). I min undersökning är eleven subjektet, 

textuppgiften är objektet och elevens uppfattning av textuppgiften är fenomenet. 

Husserl ansåg att ideation och objektivitet var viktiga aspekter av fenomenologin. Ideation 

innebär att återge ett fenomens essens, vilket är det som gör fenomenet till vad det är och som 

inte kan ändras utan att fenomenet ändras. Objektivitet innebär att forskaren ska bortse från 

förutfattade meningar och egna föreställningar (Bengtsson, 1998; Bjurwill, 1995; Bogdan & 

Biklen, 2007; Lloyd & Smith, 2006). Efter Husserl utvecklade Martin Heidegger hans tankar 

om fenomenologin och gav den en hermeneutisk inriktning. Heideggers inriktning är den som 

används inom modern forskning och den kallas livsvärldsfenomenologi (Bengtsson, 1998). 

Inriktningen har en annan syn på ideationen och objektiviteten än den Husserl förespråkade. 

Inom inriktningen hävdades istället att människan är en del av världen och därför inte kan se 

den utifrån och vara helt objektiv. Inom livsvärldsfenomenologin ska forskaren tolka dolda 

meningar och förklaringar hos fenomenet. Det innebär en mer subjektiv tolkning och inte det 

objektiva åskådliggörande som Husserl förespråkade (Bjurwill, 1995). Att göra en tolkning 

innebär, enligt den hermeneutiska inriktningen, en växelvis förändring mellan forskarens för-

förståelse och observationerna av fenomenet. När tolkningen är genomförd har de båda 

delarna närmat sig varandra och i bästa fall smält samman. Det innebär att forskaren har för-

ståelse för fenomenet och de studerades tankar och handlingar (Bengtsson, 1998).  
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Inom fenomenologin ses verkligheten som subjektiv och beroende av hur vi uppfattar den 

(Bogdan & Biklen, 2007). Begreppet livsvärld används för att beskriva den verkligheten. Den 

ses som komplex och bestående av flertalet föränderliga egenskaper, värden, betydelser och 

dimensioner. Livsvärlden ses som förbunden med subjektet eftersom subjektet uppfattar livs-

världen. Ändå ses livsvärlden som objektiv, eftersom den delas av fler subjekt och inte är 

beroende av subjektets kvaliteter (Bengtsson, 1998). Subjektet uppfattar och skapar sig en 

förståelse för världen och objekten i den genom erfarenheter. Det visar sig genom att vi upp-

fattar mer än det vi strikt taget ser. Vi vet exempelvis hur ett objekt ser ut från andra vinklar 

och hur det ska användas. Det innebär att de erfarenheter vi har av objektet bidrar till hur vi 

uppfattar det (Segolsson, 2006). Hur en elev uppfattar en textuppgift beror följaktligen på 

vilka erfarenheter han eller hon tidigare har av textuppgifter. Hur en textuppgift brukar vara 

upplagd och hur en elev brukar gå tillväga för att lösa dem har därför betydelse för hur de 

hanterar en textuppgift som de ställs inför. Elevers uppfattning är riktat mot en viss aspekt av 

objektet, textuppgiften, som är betydelsefull för eleven utifrån hans eller hennes erfarenheter 

(Segolsson, 2006).  

Ett viktigt begrepp som hör samman med hur vi uppfattar världen är nyansering. Begreppet 

betyder att varje fenomen visar sig på olika sätt för varje individ, eftersom subjekten har olika 

erfarenheter (Bjurwill, 1995). Varje elev upplever följaktligen inte textuppgifter på samma sätt 

och därför ter de sig olika för varje elev. Att bli medveten om så många olika sätt att uppfatta 

ett fenomen som möjligt är det huvudsakliga syftet med en fenomenologisk undersökning 

(Bjurwill, 1995). Det är viktigt att intervjua flera elever eftersom forskaren inte kan dra slut-

satser om ett fenomen utifrån en begränsad del av fenomenet, med andra ord endast en 

persons tankar eller upplevelser. För att dra slutsatser behövs en helhetsbild (Bengtsson, 

1998). I denna studie bedöms intervjuer med tio elever vara tillräckligt för att skapa en bild av 

fenomenet som det är möjligt att dra slutsatser ifrån.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bilda kunskap om elevers erfarenheter av inkonsekventa textuppgifter 

inom matematik för att kunna forma undervisning som gynnar elevers kunskapsutveckling. 

Studien avgränsas till att behandla elever i årskurs 6 samt textuppgifter med räknesätten 

addition och subtraktion. 

Utifrån syftet kommer följande frågeställningar besvaras: 

 Vilka tillvägagångssätt använder eleverna då de löser textuppgifter? 

 Vilka svårigheter erfar eleverna i inkonsekventa textuppgifter? 

 Hur erfar eleverna en förändring av inkonsekventa textuppgifters formulering där 

situationen eller sambanden i uppgiften beskrivs tydligare? 
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4 Metod 

I följande kapitel finns en beskrivning av hur undersökningen i studien har utförts. Inlednings-

vis presenteras de kriterier som fanns för vilka elever som intervjuades (4.1). Därefter skildras 

hur intervjuerna har genomförts (4.2). Vidare följer en redogörelse för hur det insamlade data-

materialet analyserades (4.3). Avslutningsvis beskrivs vilka etiska aspekter som tagits hänsyn 

till i studien (4.4).  

4.1 Urval 

Studien är kvalitativ och datamaterialet samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer 

med elever i årskurs 6. Eleverna som intervjuades valdes ut utifrån följande kriterier:  

 De ska gå i årskurs 6. 

 De ska ha förmåga att uttrycka sig i en intervjusituation. 

 De ska uppvisa tecken på svårigheter att hantera inkonsekventa uppgifter.  

Motiveringen till det första kriteriet var att eleverna skulle vara tillräckligt gamla för att lättare 

kunna sätta ord på sina tankar och upplevelser. Det andra kriteriet är medtaget eftersom 

eleverna behövde kunna uttrycka sig för att kunna förmedla sin syn på fenomenet. Lärarna i 

de båda klasserna där studien genomfördes tillfrågades om vilka elever som kunde intervjuas. 

Samtliga elever som ville i de båda klasserna var dock med och genomförde testet. Det tredje 

kriteriet inkluderades eftersom en av frågeställningarna behandlar svårigheter som elever erfar 

i inkonsekventa textuppgifter. Det kan dessutom vara svårt för en elev att sätt ord på något 

som eleven automatiserat och reflekterar därför inte över vad som görs eller varför något 

genomförs. För att uppfylla kriteriet fick eleverna i två klasser först genomföra ett av mig 

producerat test med tio textuppgifter (se bilaga 1). Utifrån elevernas resultat på testet valdes 

sedan de elever ut som verkade ha svårigheter med att lösa de inkonsekventa uppgifterna. I 

tabell 1 beskrivs hur olika variabler varierade mellan textuppgifterna i testet. Variablerna var 

addition (+) och subtraktion (-), konsekventa (K) och inkonsekventa (I) uppgifter, markerade 

(M) och omarkerade (O) signalord och uppgifter som krävde ett (1) eller två (2) steg för att nå 

en lösning. Elever som gjorde omvandlingsfel och missade det andra steget i uppgifter med 

två steg ansågs relevanta att intervjua. 
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Uppgift Räknesätt Konsekvent? Signalord Markerat? Steg 

1 + I yngre M 1 

2 - / + K kortare, 
tillsammans 

M / O 2 

3 + K mer O 1 

4 - K yngre M 1 

5 - I längre O 1 

6 +/+ K mer än, 
tillsammans 

O 2 

7 + I mindre M 1 

8 + / + I mindre än, 
tillsammans 

M / O 2 

9 - I äldre O 1 

10 - / - I tillsammans, mer 
än 

O 2 

Tabell 1. Tabellen visar hur textuppgifterna i testet var fördelade.  
 

I tabellen syns att sex av de tio uppgifterna i testet var inkonsekventa medan de övriga var 

konsekventa. Två av de konsekventa textuppgifterna och två av de inkonsekventa krävde två 

steg för att nå en lösning. De konsekventa uppgifterna med två steg behandlade addition i 

båda stegen respektive subtraktion i det första steget och addition i det andra. De 

inkonsekventa uppgifterna med två steg behandlade samma räknesätt i de båda stegen, den 

ena subtraktion och den andra addition. Angående räknesätten bland uppgifterna med ett steg 

så behandlade en av de konsekventa uppgifterna addition medan den andra behandlade 

subtraktion. Två inkonsekventa uppgifter med varje räknesätt fanns inkluderade. Tabellen 

visar dessutom att konsekventa uppgifter som behandlade subtraktion innehöll ett markerat 

signalord medan en inkonsekvent subtraktionsuppgifter innehöll ett omarkerat. När det gäller 

additionsuppgifter innehöll istället de konsekventa uppgifterna ett omarkerat signalord medan 

de inkonsekventa innehöll ett markerat.  

4.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med tio elever i slutet av vårterminen i årskurs 6. Eleverna kom 

från två klasser på två olika skolor. Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad 

karaktär. Det innebar att intervjun utgick från teman som skulle diskuteras, vilka kunde 

komma i olika ordning mellan intervjuerna. Intervjupersonen svarade fritt och intervjuaren 

hade också frihet ställa fler frågor för att utveckla intervjupersonens svar (Bryman, 2011). 

Frågorna som ställdes under intervjun var indelade i tre teman, en för varje frågeställning i 

studien, för att försäkra att alla frågeställningar behandlades under intervjuerna. Eleverna fick 

exempelvis delge hur de gick tillväga, vad de uppfattade som svårt och lätt samt jämföra olika 
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versioner av en uppgift. Det gjordes utifrån textuppgifterna i testet (se bilaga 1), omformu-

leringear av en uppgift (se bilaga 2) samt en eller två av tre egenproducerade uppgifter som 

var nya för eleverna (se bilaga 3). Intervjuerna genomfördes en dag efter att testen utförts.  

Intervjuerna spelades in med ljud vilket gjorde att full uppmärksamhet kunde ägnas åt 

intervjupersonen och hans eller hennes svar (Bell & Waters, 2016). Det skapade större 

möjligheter att följa upp intressanta synpunkter, utveckla svaren och uppmärksamma 

eventuella motsägelser i intervjupersonens svar (Bryman, 2011). Inspelningarna 

transkriberades sedan kontinuerligt under de veckor då intervjuerna genomfördes. Det skedde 

för att lättare få en överblick över innehåll och även för att intervjuaren skulle bli medveten 

om teman och aspekter som kunde utforskas ytterligare under resterande intervjuer (Bryman, 

2011).  

Det finns flera olika mått för att mäta kvalité som är anpassade efter kvalitativ forskning. I 

denna studie har jag valt att utgå från trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att 

konfirmera och äkthet (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att verkligheten i studien ska 

vara trovärdigt beskriven. Med överförbarhet menas att eftersom kvalitativ forskning oftast 

fokuserar på djup istället för bredd ska omständigheterna för studien tydligt beskrivas för att 

läsaren själv ska kunna avgöra om resultatet är överförbart. Pålitlighet innebär att även de olika 

delarna i forskningsprocessen beskrivs tydligt för att en utomstående ska kunna göra en 

bedömning av kvalitén. Möjlighet att konfirmera betyder att forskaren inser att det inte är 

möjligt att vara helt objektiv, men inte avsiktligt låter personliga värderingar påverka resultatet. 

Äkthet avser att forskningen ska ge en rättvis bild av verkligheten den beskriver och 

eftersträvar att bidra till en bättre förståelse av verkligheten (Bryman, 2011).  

4.3 Analys 

Analysen av materialet genomfördes genom meningskoncentrering, vilket bygger på kodning 

och kategorisering av yttrandena i intervjuerna. Kodning innebär att nyckelord används för 

att sammanfatta de relevanta styckena med text i intervjumaterialet. Kodningen genomförs 

för att underlätta senare kategorisering. Vid kategorisering sätts styckena ihop i grupper efter 

teman eller frågor (Bell & Waters, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden kodning 

användes i studien eftersom den medför att hitta samband mellan olika elevers uttalanden. 

Det stämmer väl överens med studiens syfte som innebär att hitta likheter och mönster i 

elevers erfarenheter av inkonsekventa uppgifter. Analysen genomfördes utifrån följande steg. 

Första steget var att sortera ut de relevanta uttalandena i datamaterialet från intervjuerna. Som 
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andra steg skapades tre preliminära kategorier utifrån de inledande läsningarna av det utsorte-

rade materialet. De kategorierna utgick från studiens frågeställningar för att försäkra att de 

besvarades. Tredje steget bestod av att skapa koder, eller nyckelord, inom kategorierna. Koderna 

innehöll det som var viktigast inom varje utdrag. Som fjärde och sista steg söktes samband inom 

varje kategori utifrån de koder som utformats (Kvale & Brinkmann, 2014). I processen flytta-

des utdrag mellan de olika kategorierna då de omvärderades. Datamaterialet analyserades även 

utifrån vilken elev som sagt vad. Det gjordes genom att jämföra utdrag från samma elev samt 

även jämföra med den ursprungliga transkriberingen då något saknades från utdragen. Anled-

ningen till att det genomfördes var för att få en helhetsbild av varje elevs erfarenheter. 

För att försäkra en hög trovärdighet strävades efter att inte dra förhastade slutsatser utan 

istället ha en tydlig grund i resultat och forskning. Det strävades även efter att endast inkludera 

välgrundade och hållbara argument (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har även i den grad det 

är möjligt inte låtit personliga värderingar påverka resultatet för att göra anspråk på en hög 

möjlighet att konfirmera (Bryman, 2011). Analysen av materialet har även har kopplats till den 

fenomenologiska synen på verkligheten. Fenomenologin valdes eftersom den motsvarar 

studiens syfte att undersöka olika elevers erfarenheter av inkonsekventa textuppgifter. Att 

människor ser på objekt på olika sätt och att forskaren beskriver de olika sätten är en central 

del inom fenomenologin (Bengtsson, 1998).  

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

När en studie genomförs finns olika etiska riktlinjer att ta ställning till. Den här studien har 

tagit hänsyn till fyra forskningsetiska riktlinjer som gäller för bland annat svensk forskning 

(Bryman, 2011). Den första är informationskravet. Den innebär att alla deltagare i studien är fullt 

medvetna om studiens syfte och upplägg. Deltagarna ska också få information om vilka 

rättigheter de har, vilka exempelvis består av att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas (Bryman, 2011; Bell & Waters, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Det andra är 

samtyckeskravet, vilket betyder att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill medverka. 

När det handlar om minderåriga deltagare som i denna studie, krävs även vårdnadshavarnas 

godkännande (Bryman, 2011). För att uppfylla dessa två riktlinjer informerades rektor, lärare, 

elever och vårdnadshavare om studiens syfte och upplägg. De fick sedan ge sitt godkännande 

till deltagande. Elever och vårdnadshavare informerades även om de rättigheter de har och 

vilka etiska ställningstaganden som gjorts i studien.  
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Den tredje riktlinjen benämns konfidentialitetkravet och medför att deltagarna i studien inte ska 

kunna identifieras i det publicerade materialet. Det ingår även att ingen, förutom forskaren, 

ska ha tillgång till materialet som inte publiceras (Bryman, 2011; Bell & Waters; 2016; Kvale 

& Brinkmann, 2014). Riktlinjen hanteras i studien genom att inga namn, på elever eller skolor, 

publiceras. Kriteriet att de elever som intervjuas verkade ha svårigheter med inkonsekventa 

uppgifter, delgavs inte eleverna i klasserna. Orsaken var att undvika ett annonserande av ele-

vernas svårigheter inför klasskamraterna samt att om möjligt inte påverka elevernas självför-

troende negativt. Det innebar dessutom att eleverna inte visste om de löst textuppgifterna 

korrekt eller inkorrekt vid intervjun, vilket kan ha lett till en bättre diskussion. Den fjärde och 

sista riktlinjen är nyttjandekravet. Den består av att det insamlade materialet inte får användas i 

något annat sammanhang än forskningens ändamål (Bryman, 2011). Materialet som samlats 

in i denna studie har inte använts i något annat syfte än det deltagare, vårdnadshavare, rektorer 

och lärare har blivit informerade om.  
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5 Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet som framkommit genom studien. Citaten som är hämtade ifrån 

intervjumaterialet har i texten justerats språkligt för läsbarhetens skull. Symbolen […] används 

i citaten för att visa att ord eller meningar är överhoppade och symbolen … används för att 

visa när den citerade pausat för att tänka efter. När citaten behöver förtydligas är mina egna 

kommentarer infogade inom hakparanteser. I det första avsnittet presenteras hur eleverna i 

studien beskrivit att de gått tillväga då de löst uppgifterna (5.1). Därefter behandlas de svårig-

heter som eleverna upplevde då de löste textuppgifterna (5.2). Till sist framställs hur elever 

såg på omformulerandet av en uppgift så att situationen eller sambandet i uppgiften lyftes 

fram tydligare (5.3). 

5.1 Tillvägagångssätt vid lösande av textuppgifter 

 
I intervjuerna ingick både elever som visade tecken på att använda problemmodellering och 

elever som verkade använda direktöversättning. Av de tio intervjuade eleverna gjorde sju 

stycken under intervjun yttranden som tydde på att de använt sig av problemmodellering när 

de löst textuppgifterna. Yttrandena bestod av att fokus vid läsandet av textuppgifter delvis var 

på variablers namn. Eleverna uppfattades också försöka skapa sig en mental bild av situationen 

och sambanden i uppgiften.  

Om det står något sådant där så läser jag: tillsammans 124 poäng och Viktor fick 58. Jag 
kollar efter vem som fick det där och vad de fick tillsammans och vad jag ska räkna ut (elev 
6).  

Det var tydligt att en av de resterande eleverna använde sig av direktöversättning för att lösa 

de uppgifter som diskuterades under intervjun. Antagandet berodde på att eleven tydligt 

kopplade samman signalorden med ett räknesätt och använde räknesättet vid lösandet av 

uppgiften. Eleven fokuserade dessutom endast på tal och signalord vid läsandet av uppgiften. 

En annan elev gav intrycket av att använda sig av problemmodellering i första hand och 

direktöversättning när eleven inte förstod uppgiften. Förmodan har sin grund i att eleven 

utryckte en vilja att först försöka förstå situation och samband i uppgiften, men när eleven 

misslyckades använde eleven istället det räknesätt som signalordet indikerar. 

Det [vilket räknesätt som ska användas] står lite så att det ska vara svårare att förstå. Sen 
måste jag tänka. Men när jag läser igenom det några gånger om jag inte förstått, då märker jag 
till slut ett ord som gör att jag måste dela, plussa, minus eller gångra (elev 7).  
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I intervjun med den sista eleven behandlade diskussionerna till största del uppgifter där två 

steg krävdes istället för inkonsekventa uppgifter. Diskussionerna resulterade inte i ett använd-

bart datamaterial kring vilken strategi eleven använde. 

5.1.1 Problemmodellering 

Eleverna tillfrågades om vad de uppmärksammade i texten då de skulle lösa en textuppgift. 

De sju elever som verkade använda sig av problemmodellering beskrev att de använde sig av 

talen, namnen på variablerna i uppgiften och/eller vilket räknesätt som krävdes i uppgiften. 

Samtliga sju elever nämnde inte alla tre faktorer uttryckligen, utan benämnde dem endast via 

exempel som de tog upp. Fyra av eleverna nämnde uttryckligen talen som en relevant del. De 

nämnde även att identifiera talen som det första steget i lösningsprocessen.  

Jag brukar först titta på, som här 37 och 16. Så siffrorna (elev 8).  

Endast två av eleverna nämnde dock tydligt att talen kopplades till namnen på variablerna. De 

sju eleverna nämnde på något sätt att de behövde komma underfund med vilket räknesätt de 

skulle använda. Eleverna beskrev det antingen som att de behövde förstå vilket räknesätt som 

krävdes eller att de behövde uppmärksamma signalordet i uppgiften. De hade dock svårt att 

sätta ord på hur de tog reda på vilket räknesätt de skulle använda. Eleverna beskrev att de 

letade i texten eller genom ett exempel. I exemplen nämnde eleverna då att en person hade, 

exempelvis, mer och därför räknade de addition. De elever som använde problemmodellering 

var dock medvetna om att ordet mer inte definitivt behöver betyda att uppgiften skulle lösas 

genom addition, utan ibland kunde lösas genom subtraktion.  

Elev 6: Om det hade varit hälften då hade jag ju tagit delat med två. Men det står mer och 
mindre och sådant där.  
Intervjuare: Om det hade stått mindre, vilket räknesätt hade du tagit då? 
Elev 6: Antingen minus eller plus, det beror ju på hur det är. 

En aspekt av beskrivningarna var att fem av de sju eleverna vände på den inkonsekventa 

meningen i uppgiften då de skulle beskriva varför de valt ett visst räknesätt och istället 

uttryckte den konsekvent. Till exempel eleven som beskrev uppgiften Det tar 37 minuter för Filip 

att gå till skolan. Det är 16 minuter mindre än det tar för Julia att gå till skolan. Hur lång tid tar det för 

Julia att gå till skolan? 

Det tar ju 16 minuter mer för Julia att gå till skolan (elev 1).  

De elever som inte ändrade det inkonsekventa uttrycket till ett konsekvent beskrev relationen 

mellan variablerna på ett annat sätt. Ett exempel var eleven som motiverade valet av 
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subtraktion i det första steget i följande uppgift Jakob och Viktor fick tillsammans 124 poäng när 

de spelade ett spel. Viktor fick 58 poäng. Hur många poäng mer än Viktor fick Jakob? Eleven menade 

att det inte gick att använda addition eftersom Jakob och Viktor tillsammans fick 124 poäng. 

Därför kunde ingen av dem fått mer än 124 poäng. 

Intervjuare: Hur visste du att du skulle ta minus? 
Elev 3: För om jag hade tagit plus hade det ju bara blivit konstigt. 
Intervjuare: Vad är det som hade blivit konstigt om du hade tagit plus? 
Elev 3: Det hade ju blivit mer än 124. […] 
Intervjuare: Varför hade det varit konstigt om det blivit mer än 124? 
Elev 3: De fick bara 124 poäng. 

Fyra av de sju eleverna som föreföll använda sig av problemmodellering påpekade även att en 

del av lösningsprocessen var att läsa om uppgiften. Eleverna menade att de översiktsläste för 

att återigen läsa det viktiga i uppgiften, så som siffror, signalord och namn på variabler. Vid 

omläsningen lästes endast det i texten som eleven bedömde som viktigt. Det gjordes för att 

undvika fel i lösningen.  

Till exempel om det står: det tar 37 minuter för Filip att gå till skolan. Till exempel det här, 
för Filip att gå till skolan, det skulle man kunna klippa bort (elev 10). 

5.1.2 Direktöversättning 

De två elever som under intervjun i större eller mindre utsträckning använde sig av direkt-

översättning beskrev att talen och vilket räknesätt som skulle användas fokuserades vid 

läsningen av uppgiften. Där skiljer de sig inte i hög grad från de elever som verkade ha använt 

sig av problemmodellering. Det som skiljde eleverna från övriga elever var beskrivningen av 

hur de gick tillväga för att komma underfund med vilket räknesätt som skulle användas. 

Eleverna som verkade använda direktöversättning hade, till skillnad från övriga elever, inga 

problem med att beskriva hur de visste vilket räknesätt som krävdes. De hänvisade till 

signalordet och det räknesätt som förknippades med det.  

Det står ju mer. Då kan jag ju bara plussa (elev 9).  

Mer, alltså mer då måste det ju vara addition. 18 kronor mer, det är ju som 18 kronor plus 
(elev 7).  

Trots att endast två av de intervjuade eleverna verkade använda sig av direktöversättning var 

alla elever influerade av direktöversättning i sitt tänkande. Det visade sig genom att de 

kopplade signalorden till ett visst räknesätt, även om de inte enbart utgick från det då de skulle 

bestämma vilket räknesätt de skulle använda i en uppgift. 
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Om det är typ någon som har lite mer så kanske man tar plus och om det är någon som har 
mindre så kanske man tar minus (elev 4).  

Intervjuare: Varför trodde du att du hade räknat fel? 
Elev 10: Jag tänkte bara på det här. Det står äldre och på den här så står det yngre, men jag 
räknade på samma sätt. 

Intervjuare: Vad brukar du titta efter [när du löser en textuppgift]? 
Elev 3: Om jag ska ha mer eller mindre. […] 
Intervjuare: I den här uppgiften då till exempel. Eva är 42 år. Det är 26 år äldre än Matilda är. 
Där står det ju inte mer eller mindre. 
Elev 3: Nej, där står det äldre istället. Det är samma sak som mer.  

5.2 Svårigheter som eleverna erfar med inkonsekventa 

textuppgifter 

Eleverna ombads vid intervjun att berätta hur de gjort när de löst en textuppgift där de 

antingen begått ett omvandlingsfel eller missat det andra steget av en beräkning. Alla elever 

utom två upptäckte under intervjun sina fel och rättade till dem. En av de elever som inte 

upptäckte felet använde sig av direktöversättning. Eleverna som upptäckte sina fel förklarade 

att felet berodde på att det gick för fort när de först löste uppgiften eller att de blandade ihop 

signalorden. Ännu en möjlig förklaring är att när det gick snabbt läste de meningen 

konsekvent, trots att den var inkonsekvent. Två av eleverna var inne på detta spår. Eleverna 

menade att de ändrat ordningen på informationen vid genomläsningen av uppgiften. En av 

eleverna reflekterade över meningen Det är 37 centimeter längre än vad Martin hoppade. 

Jag tror bara att jag läste fel typ. Såhär typ att: Martin hoppade 37 centimeter längre. Att jag 
läste det så (elev 5).  

Undantaget var uppgift 10: Jakob och Viktor fick tillsammans 124 poäng när de spelade ett spel. Viktor 

fick 58 poäng. Hur många poäng mer än Viktor fick Jakob? Av de elever som missat det andra steget, 

att räkna ut skillnaden i poäng, och frågades om uppgiften, var det endast en som observerade 

sitt fel. En av eleverna som inte upptäckte att uppgiften innehöll två steg hade då testet gjordes 

även missuppfattat det första steget. Eleven tolkade först uppgiften som att Jakob hade 124 

poäng och Viktor hade 58 poäng. Genom att utföra beräkningen 124 − 58 = 66 räknade 

eleven ut hur många poäng mer än Viktor Jakob fick. Under intervjun upptäckte eleven 

missuppfattningen, men kom fram till att samma beräkning skulle genomföras. Eleven 

missade det andra steget i beräkningen, trots att det steget var det enda steg eleven genomfört 

från början. Eleven var medveten om vad uppgiften frågade efter och påstod att Jakob fick 

68 poäng mer än Viktor. 
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Intervjuare: Vad var det de frågade efter i uppgiften? 
Elev 6: Hur många mer [poäng] Jakob fick än Viktor. […] 
Intervjuare: Har du räknat ut det? 
Elev 6: Ja, han fick 68 poäng mer. 

Elever hade tidigare resonerat kring frågans formulering och menade då att den innebar att 

Jakob hade mer poäng än Viktor. 

Sen står det ju också: hur många poäng mer än Viktor fick Jakob. Då måste han [Jakob] ha 
fått mer än 58 (elev 6).  

5.2.1 Svårigheter med språket 

Fem elever ansåg att den svåraste aspekten av att lösa en textuppgift var att förstå vad de skulle 

göra. Ytterligare en elev uppfattade att den svåraste aspekten var att inte läsa uppgiften fel. 

Alla elever utom en uttryckte dock under intervjun att förståelsen av texten var en problema-

tisk aspekt av textuppgiftslösandet. Sex elever nämnde att de ansåg att det kunde vara svårt 

att förstå vad de skulle göra. Det innebar att förstå vilket räknesätt som skulle användas och 

vad uppgiften efterfrågade. En elev angav att anledningen till att det kunde vara svårt var att 

det ibland var problematiskt att skapa en bild av situationen eftersom informationen i upp-

giften inte tycktes passa ihop. 

Jag läser någonting och sen så bara: det här går ju inte ihop (elev 6). 

Ytterligare en elev påpekade att det var svårt att följa med i texten eftersom det kändes som 

texten hoppade mellan olika saker. En annan elev menade att det ibland kändes som att texten 

var skriven så att den ska vara svår att förstå. Ännu en elev menade att det var lättare att lösa 

räkneuppgifter eftersom eleven inte orkade leta efter sambanden i texten.  

Den eleven som genomgående använde direktöversättning ställdes inför ett problem under 

intervjun då eleven skulle beskriva tillvägagångssättet för uppgift 8: Maja och Wilma ska köpa 

godis. Wilma handlar för 44 kronor. Det är 23 kronor mindre än vad Maja handlar för. Hur mycket betalar 

Wilma och Maja för godiset tillsammans? Eleven hade räknat addition på uppgiften innan intervjun 

på grund av att det står tillsammans. Under intervjun upptäckte dock eleven att uppgiften 

innehöll ordet mindre, vilket innebar att uppgiften skulle lösas genom subtraktion. Dilemmat 

ledde till lång begrundan över vilket räknesätt som borde användas och flera omläsningar av 

uppgiften. Eleven kom fram till att tillsammans indikerade räknesättet, medan mindre syftade 

på att talet 23 var mindre än talet 44. Eleven kommer fram till samma slutsats som en av de 

andra eleverna gjorde kring formuleringen Hur många poäng mer än Viktor fick Jakob? 
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Två elever ansåg att det var mer komplicerat att lösa en textuppgift när texten var lång. Den 

ena eleven menade att det var ansträngande att läsa långa texter eftersom eleven inte var sär-

skilt bra på att läsa. Båda eleverna ansåg att det var mer mödosamt när texten var längre 

eftersom den irrelevanta informationen behövde sorteras ut från den relevanta.  

Det [en svår textuppgift] är nog när det står mycket som inte har någonting med det man ska 
räkna ut att göra. Då blir det en lång text, men halva skulle lika gärna kunna vara borta och 
man skulle fattat den ändå (elev 8). 

En kritisk aspekt med textuppgiftslösande som framhölls av tre elever var att läsa uppgifter 

rätt. De tre eleverna inkluderar den elev som ansåg att läsa korrekt var den mest problematiska 

aspekten. Eleverna menade att de ibland hade för bråttom när de läste en uppgift och därför 

missuppfattade innebörden eller skrev av talen fel. En annan elev var dock av en annan åsikt 

och menade att det inte är nödvändigt att läsa en textuppgift särskilt noggrant eftersom de är 

relativt enkla. En problemlösningsuppgift behöver dock läsas omsorgsfullare.  

Elev 2: Man måste läsa jättetydligt också [vid lösandet av problemlösningsuppgifter] […] 
Intervjuare: Men på de här uppgifterna behöver man inte läsa så noga då? 
Elev 2: Nej, inte lika. De är ju ganska lätta. De är inte precis några kluringar 
[problemlösningsuppgifter] eller så. Eller kuggfrågor. 

5.2.2 Svårigheter med beräkningen 

Fyra av de intervjuade eleverna upplevde att det svåraste momentet när de skulle lösa en 

textuppgift var när de skulle utföra beräkningen. Två av de eleverna påpekade dock att det 

kunde bero på hur beräkningen såg ut. En av eleverna motiverade ställningstagandet med att 

det var jobbigt att räkna, men att det var lättare när eleven var pigg. En annan elev ansåg att i 

en enkel uppgift krävdes ingen uträkning utan svaret utgjordes av en ekvation. Eleven menade 

att det blev enklare eftersom svaret inte kan bli fel när det inte krävs något svar. 

Det är enklare eftersom då kan jag nästan komma på en [lösning] själv. För då kan ju inte 
svaret bli fel eftersom jag inte behöver kunna svaret (elev 3).  

Alla elever utom en, där diskussionen inte berörde talen i uppgiften, menade dock att en 

uppgift kunde göras svårare genom att justera beräkningen. Eleverna ansåg till exempel att 

addition var lätt medan subtraktion ansågs vara svårare och multiplikation och division 

betraktades som svårast. Fyra elever uttryckte också att uppgifter blev svårare om de innehöll 

högre tal. En elev menade att det var en självklarhet att högre tal resulterar i en svårare uppgift. 

Vi tar två gånger två. Det är ju fyra. Och sen tar vi 636 gånger 636. Det kan ju vara lite 
svårare att räkna ut (elev 10).  
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Fem av de intervjuade eleverna påpekade att en uppgift blev svårare om den innehöll flera 

steg av beräkning för att nå en korrekt lösning. Tre av eleverna poängterade att det var särskilt 

komplicerat när stegen bestod av beräkningar med olika räknesätt. 

En svår [textuppgift] det är när den har mycket i sig. Alltså att man måste gångra och sedan 
minus och plus. […] Så det är många olika sätt som man måste tänka (elev 7).  

En orsak till svårigheten som eleverna angav var att det var lätt att missa att lösningen krävde 

två steg, vilket ledde till att endast det ena steget genomfördes. När eleverna löste uppgifter 

med två steg observerades dock inte att de tycktes vara svårare än övriga uppgifter. 

En elev påpekade att en beräkning kunde vara svårare att genomföra om den innehöll tal som 

överskred gränsen mellan ental och tiotal samt tiotal och hundratal. Eleven gav som exempel 

när entalen fem och sju adderas i en uppställning. Då blir det ett extra tal när tiotalen ska 

adderas som måste kommas ihåg. Eleven menade att talen istället kunde vara enkla att räkna 

ut om de var jämna tiotal eller hundratal. En annan elev menade att det var svårare att skifta 

mellan olika räknesätt när ett räknesätt använts under en längre tid. Exempelvis när eleven 

räknat addition under en tid och sedan istället skulle använda subtraktion. Eleven beskrev att 

tänket för addition då fortfarande fanns kvar. 

5.2.3 Jämförelser mellan konsekventa och inkonsekventa uppgifter 

När eleverna under intervjun skulle lösa inkonsekventa uppgifter eller upptäckte fel som gjorts 

på uppgifterna blev de förvirrade och det krävdes mycket resonemang för att de skulle komma 

fram till en lösning. Ingen av eleverna delgav dock att de medvetet insett den faktiska skillna-

den mellan konsekventa och inkonsekventa uppgifter. Nio elever menade att en uppgift kunde 

vara språkligt svår, men ingen kunde specificera vad det var som var svårt. Undantaget var de 

två elever som påpekade att en uppgift kunde vara språkligt svårare om den hade en lång text. 

Med en elev uppnåddes genom lotsning en god diskussion om inkonsekventa uppgifter, vilken 

presenteras senare i avsnittet. Den eleven och ytterligare tre andra diskuterade även skillnaden 

mellan en konsekvent och en inkonsekvent uppgift, utan att reflektera över hur det påverkade 

uppgiftens svårighetsgrad. En elev observerade skillnaden då eleven redogjorde för tillväga-

gångssättet vid lösandet av en inkonsekvent uppgift direkt efter att samma sak gjorts med en 

konsekvent uppgift. Eleven resonerade kring uppgiften Det tar 37 minuter för Filip att gå till 

skolan. Det är 16 minuter mindre än det tar för Julia att gå till skolan. Hur lång tid tar det för Julia att gå 

till skolan? Eleven menade att det istället för att stå hur lång tid det tog för Julia fanns en 

jämförelse utifrån tiden det tog för Filip. Eleven formulerade det som att det tog 16 minuter 
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mer än för Filip. Eleven menade också att formuleringen i uppgiften var tvärtemot formu-

leringen i den konsekventa uppgiften.  

Fyra av eleverna som intervjuades påpekade under intervjun att de iakttagit att två av uppgif-

terna på testet resulterade i samma beräkning (se bilaga 1, uppgift 4 och 9). Den ena av upp-

gifterna var konsekvent medan den andra var inkonsekvent och innehöll andra namn, men 

hade i övrigt exakt samma formulering. Det var ett medvetet val då testet konstruerades att 

inkludera de likartade uppgifterna vilka syftade till att skapa en möjlighet för jämförelse mellan 

de båda formerna. Eleverna menade att det var enklare för dem att lösa uppgifterna eftersom 

beräkningen var samma. När eleverna ombads beskriva likheterna mellan de båda uppgifterna 

nämndes talen, räknesättet och uppgiftens uppbyggnad. Som skillnad mellan uppgifterna 

angavs formuleringen och mer specifikt att signalordet bytts ut. De fyra eleverna använde det 

korrekta räknesättet subtraktion på båda uppgifterna när testet genomfördes. När skillnaderna 

mellan uppgifterna lyftes upp blev dock två av eleverna osäkra på om de gjort rätt på den 

inkonsekventa uppgiften. Det resulterade i att den ena eleven ändrade räknesätt i den 

inkonsekventa uppgiften till addition eftersom uppgiften innehöll signalordet äldre. 

Där tänkte jag fel också… Nej… Jo, det gjorde jag för det står äldre och 26 år. Och äldre är 
ju plus. […] För jag tänkte att det var samma uppgift (elev 7). 

Slutet av citatet förtydligas av eleven som att eleven trott att uppgifterna skulle resultera i 

samma beräkning då testet genomfördes. Därför hade eleven använt det räknesätt som krävts 

på den tidigare uppgiften. Den andra eleven som blev osäker kom efter resonerande fram till 

att subtraktion ändå var det korrekta räknesättet. I testet hade ytterligare två likartade 

uppgifter, konsekvent respektive inkonsekvent, inkluderats. Dessa två skulle resultera i en 

beräkning som krävde addition medan de tidigare nämnda krävde subtraktion. De fyra 

eleverna som påpekade att de noterat likheten refererade endast till de två uppgifterna som 

krävde subtraktion i beräkningen. Ingen elev som intervjuades påpekade att de observerat 

likheten mellan de två uppgifterna som resulterade i en beräkning med addition 

Eleven som diskuterade inkonsekventa uppgifter reflekterade över varför de tog längre tid än 

konsekventa att förstå. I diskussionen jämfördes den konsekventa uppgiften Hilda och Axel 

ska köpa kläder. Hilda köper en tröja för 69 kronor. Axel betalar 18 kronor mer för sin tröja. Hur mycket 

kostar Axels tröja? och uppgiften Det tar 37 minuter för Filip att gå till skolan. Det är 16 minuter 

mindre än det tar för Julia att gå till skolan. Hur lång tid tar det för Julia att gå till skolan? som är 

inkonsekvent. Eleven menade att det tog längre tid att förstå den senare uppgiften eftersom 

det var svårare att förstå vem signalordet utgått från, alltså vem som hade gått under kortast 
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tid. Eleven resonerar också kring varför den var svårare att förstå. Eleven funderade till en 

början på om det var lättare att förstå en uppgift när enheten var kronor, som i den konse-

kventa uppgiften, än när det var minuter, som i den inkonsekventa. Anledningen var att eleven 

var mer van vid att tänka kring kronor. Uppmärksamheten riktades så småningom till signal-

orden. Eleven misstänkte att det var lättare att förstå om uppgiften innehöll ordet mer än om 

den innehöll ordet mindre. Den inkonsekventa uppgiften skulle då bli lättare om det istället för 

att stå Det är 16 minuter mindre än det tar för Julia hade stått För Julia tar det 16 minuter mer att gå till 

skolan än för Filip. I samband med en diskussion om två andra uppgifter, varav en konsekvent 

och en inkonsekvent, utvecklade eleven resonemanget ytterligare. Eleven inkluderade nu även 

en koppling till räknesätten. I de uppgifterna fanns signalordet yngre i den konsekventa upp-

giften medan äldre fanns i den inkonsekventa. Eleven menade att det kunde vara lättare att 

koppla ordet yngre direkt till subtraktion, medan det krävde mer eftertanke för att veta vilket 

räknesätt som krävdes när det stod äldre.  

Det bara är lite svårare att förstå kanske. Om det står yngre: ”Jaha, det här är säkert minus.” 
Men om det är äldre så måste man mer balansera, såhär tänka vad som är rätt kanske (elev 
10).  

5.3 Elevernas preferenser kring omformuleringar av en inkon-

sekvent textuppgift 

I intervjuerna fick eleverna jämföra tre olika versioner av en uppgift. Det var en 

standardversion (se bilaga 1, uppgift 10), en version där situationen beskrevs ytterligare och 

en version där sambandet uttrycktes tydligare (se bilaga 2). Omformuleringen utfördes på 

samma sätt som i studien av Vicente et al. (2007) (se kap. 2.5). Uppgiften som formulerades 

om var inkonsekvent och krävde två steg av beräkning för att nå en lösning. Eleverna visste 

inte vad i uppgiften som var förtydligat. Det rådde delade meningar bland eleverna kring vilken 

som var lättast att förstå.  

5.3.1 Standardversion 

Fyra elever ansåg att standardversionen var lättast att förstå. Ytterligare tre elever valde 

standardversionen framför versionen där situationen beskrevs ytterligare. Fördelar som lyftes 

fram var att standardversionen hade kortare text jämfört med versionen med förtydligad 

situation. Den längre texten gjorde att eleverna upplevde det som svårare att sålla ut och 

komma ihåg den relevanta informationen i uppgiften.  

Det blir så rörigt när det blir så mycket för då tänker man att man måste hålla koll på allting i 
texten. Men egentligen är det bara 124 och 58 du behöver hålla kolla på (elev 5).  
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De elever som tidigare under intervjun påpekat att en uppgift var mer problematisk om den 

innehöll längre texter ansåg båda att standardversionen var enklast att förstå. En annan elev 

menade att standardversionen var enklare att förstå eftersom talen där stod närmare varandra 

på pappret. Eleven ansåg att det därmed blev lättare att upptäcka hur uppgiften skulle lösas.  

När det gällde jämförelsen mellan standardversionen och versionen där sambandet var tydli-

gare beskrivet menade alla deltagande elever att de båda uppgifterna var lika. Fyra elever valde 

standardversionen. Eleverna hävdade att standardversionen var något enklare att förstå 

eftersom det var mindre text i den än i versionen där sambandet var förtydligat.  

Intervjuare: Om man jämför B [där sambandet beskrevs tydligare] med den vanliga 
[standardversionen] då? 
Elev 2: Lite, lite, lite svårare. […] 
Intervjuare: Varför tyckte du den var lite, lite svårare? 
Elev 2: Det är ju mer text. 

Två elever påpekade också att de ansåg att formuleringen Viktor fick 58 poäng i 

standardversionen var lättare att förstå än formuleringen Av de här poängen fick Viktor 58 poäng 

från versionen där sambandet var förtydligat. Det berodde på att den var mer ”rakt på sak”.  

5.3.2 Situationen tydligare beskriven 

En elev fann att versionen där situationen beskrevs tydligare var enklast att förstå och 

ytterligare två elever föredrog den framför standardversionen. En elev menade att orsaken var 

att orden i versionen där situationen var ytterligare beskriven var lättare. Övriga elever 

påpekade att anledningen var att den innehöll mer fakta om bakgrund och detaljer vilket 

eleverna upplevde underlättade förståelsen.  

Här [versionen som förtydligar situationen] berättar de att man spelar i lag och allting som 
man behöver veta. Där [standardversionen] berättar de bara att jag ska räkna ut det (elev 3).  

När versionen som förtydligade situationen jämfördes med versionen där sambandet beskrevs 

tydligare hävdade eleven som föredrog den tidigare att den senare var mer komplicerad. 

Eleven ansåg att versionen där sambanden beskrevs ytterligare var ett mellanting mellan en 

lång och en kort uppgift och att det blev konstigt. Eleven hade även tidigare under intervjun 

nämnt att eleven anser att det är enkelt att läsa. 

5.3.3 Sambandet tydligare beskrivet 

Fem elever betraktade versionen där sambandet var förtydligat som enklast att förstå. Moti-

veringen till valet var att versionen inte innehöll lika många detaljer, och därmed lika mycket 

text, som versionen där situationen var beskriven ytterligare. Den innehöll dock fler detaljer 
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som underlättade förståelsen än standardversionen. Eleverna angav formuleringarna Jakob fick 

resten av poängen och av de här poängen fick Viktor 58 poäng som exempel på sådana detaljer. Två 

elever, som tidigare fördragit versionen där situationen var förtydligad framför standard-

versionen, menade att i jämförelse med den aktuella versionen framstod versionen med en 

förtydligad situation som för detaljerad. 

Den [versionen där sambandet är beskrivet tydligare] var nog lite lättare för den var lite mer 
förenklad än den här [versionen där situationen är beskriven tydligare] (elev 4).  

En elev angav ingen av tidigare nämnda motiveringar utan hävdade endast att versionen där 

sambandet var förtydligat var enklast att förstå eftersom den innehöll ordet resten. Eleven 

kopplade ordet resten till att en division skulle genomföras. Då testet, där standardversionen 

ingick, genomfördes hade eleven löst uppgiften genom division. 

5.3.4 Förslag till förbättringar av uppgiftens formulering 

Eleverna fick även ge förslag på hur uppgiften kunde göras ännu lättare att förstå. Tre elever 

kom inte på någon förbättring utan ansåg att den version de valt var så enkel den kunde bli. 

Fem av eleverna menade att texten skulle bli lättare att förstå om den kortades ner. Det skedde 

i olika hög grad, från att ta bort några ord till att göra om uppgiften till en tabell. I tabellen 

skulle namnen skrivas ner i anknytning till hur många poäng varje person fick. För den 

personen vars poäng skulle räknas ut skulle poängsumman ersättas med ett frågetecken. En 

av eleverna strävade även efter att ta bort namnen i uppgiften och byta ut dem mot ”två 

kompisar”. Eleven insåg dock att det skulle bli komplicerat utan att ändra på uppgiften. Eleven 

menade att namnen egentligen inte hade någon betydelse.  

Det spelar ingen roll vad namnen är. Jag kan byta på namnen det blir exakt samma sak (elev 
10).  

En elev föreslog att uppgiften skulle inkludera vilket räknesätt som skulle användas. Om 

exempelvis addition skulle användas för att lösa uppgiften skulle det stå uttryckligen i texten. 

Ett alternativ var att texten i uppgiften tillhandahöll flera alternativ på räknesätt som kunde 

användas. De innebar att även felaktiga räknesätt omnämndes. Lösaren skulle sedan prova 

vilket räknesätt som gav det korrekta svaret.  

Den sista elevens förslag syftade mer till att förenkla beräkningen av uppgiften. Det bestod av 

att byta talet som subtraherades mot det talet som var svaret. Istället för att räkna ut 124 −

58 =__ för att lösa uppgiften föreslog eleven att uppgiften skulle kräva beräkning 124 −
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66 = __. Eleven kunde inte motivera uttryckligen varför det skulle underlätta förståelsen, men 

menade att det skulle göra uppgiften lättare att räkna ut.  
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6 Diskussion 

I kapitlet kommer för- och nackdelar med studiens metoder för datainsamling och analys att 

diskuteras (6.1). Studiens resultat kommer även att knytas till tidigare forskning samt forsk-

ningsansatsen, fenomenologi, som studien utgår från (6.2). Till sist ges även avslutande ord 

där studiens syfte och frågeställningar relateras till resultatet (6.3). 

6.1 Metoddiskussion 

En faktor som kan ha påverkat studiens resultat är om de uppgifter eleverna fick lösa och 

diskutera var för enkla. En aspekt som kan tala för det är att alla elever utom en under intervjun 

upplyste om att de tyckt testet var lätt eller ganska lätt. Flera av de elever som genomförde 

testet hade endast ett fåtal fel, när det gällde omvandlingsfel och att de missat ett steg i beräk-

ningen. Faktorerna att eleverna som intervjuades skulle kunna formulera sig i en intervju-

situation och att vårdnadshavarnas godkännande krävdes prioriterades högre än att eleverna 

skulle uppvisa tecken på svårigheter med inkonsekventa uppgifter. Det resulterade i att även 

elever som endast hade missat ett steg på en uppgift på testet intervjuades. En av de mest 

givande intervjuerna genomfördes dock med en elev som endast hade ett fel, och som under 

intervjun snabbt korrigerade felet. Eleven hade istället lätt för att formulera sig. Kriteriet att 

elever ska visa tecken på svårigheter hade i högre grad kunnat mötas genom att ha ett mer 

komplicerat test med uppgifter som, till exempel, inkluderade högre tal eller multiplikation 

och division. Det hade eventuellt lett till att eleverna fått fler relevanta fel på uppgifterna 

eftersom hypotesen om kontinuitet är mer framträdande vid svårare uppgifter (Hegarty et al., 

1992; Lewis & Mayer, 1987).  

Under de senare intervjuerna upptäckte jag att en god diskussion kunde nås genom att i högre 

grad jämföra konsekventa och inkonsekventa uppgifter. Det var exempelvis enklare att 

behandla vad som gjorde en inkonsekvent uppgift svår. I de tidigare intervjuerna diskuterades 

de olika formerna i större utsträckning var för sig. Om även de elever som intervjuades i början 

fått jämföra konsekventa och inkonsekventa uppgifter hade antagligen resultatet angående 

skillnaden på konsekventa och inkonsekventa uppgifter varit mer givande. Under analysen av 

intervjuerna upptäcktes även att diskussioner kring inkonsekventa uppgifter och 

omvandlingsfel resulterade i ett intressantare datamaterial än diskussioner kring uppgifter där 

eleven missat ett steg i beräkningen. Då framgick tydligare vilka skillnader mellan konsekventa 
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och inkonsekventa uppgifter elever erfarit. Därför skulle mer fokus under intervjuerna lagts 

på diskussioner kring omvandlingsfel. 

Ett bekymmer som uppstod under intervjuerna var att eleverna ofta inte kom ihåg hur de 

tänkt och tyckt när de löste uppgifterna i testet. Bekymret åtgärdades genom att eleverna under 

intervjun fick tid till att läsa om uppgifterna då det behövdes. Att eleverna inte fullständigt 

kom ihåg uppgifterna ledde till att en viktig del av intervjun var när eleverna fick lösa nya 

uppgifter. Det gav en möjlighet att kunna se hur eleverna gick tillväga och resonerade mer 

spontant. Ytterligare ett problem med att eleverna inte kom ihåg var att det var svårare för 

dem att jämföra uppgifterna, till exempel vilka de upplevde som svåra och lätta. För undvika 

det hade intervjun kunnat utgå från uppgifter som eleverna fick lösa under intervjun istället 

för testet som genomfördes innan intervjuerna. Att utgå från testet skapade dock ett bredare 

material eftersom fler uppgifter kunde behandlas. Det gav även en möjlighet att innan 

intervjun se vilken form av uppgifter och exakt vilka uppgifter eleverna hade problem med 

för att kunna lyfta dem vid intervjun. 

Genom studiens forskningsfrågor och genomläsning av tidigare forskning har uppmärksam-

heten under intervjuerna riktats. Jag har exempelvis fokuserat mer på hur eleverna vet om de 

ska använda addition eller subtraktion för att lösa uppgiften istället för vilken metod de an-

vänder för att genomföra själva beräkningen. Jag har fokuserat mer på det som varit tydligt 

förknippat med mina forskningsfrågor och eventuellt bortsett från sådant som kunnat bidra 

till en helhetsbild som gynnat besvarandet av frågeställningarna.  

Mina egna erfarenheter kan ha påverkat mig genom att jag själv inte har haft problem med 

läsning och därför till viss kan ha bortsett från eller nonchalerat de problem elever kan ha haft 

med själva läsningen av uppgiften. Ingen av eleverna i intervjuerna påpekade att de tyckte 

själva läsandet var svårt. Om jag frågat mer om elevernas läsförmåga kanske det hade kommit 

fram att några elever hade svårigheter med det, vilket hade kunnat vara intressant för studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat har flera intressanta aspekter framkommit, vilka i avsnittet kopplas till den 

tidigare forskningen. Till att börja med behandlas studiens första frågeställning rörande elevers 

tillvägagångssätt vid lösandet av textuppgifter (6.2.1). Fortsättningsvis redogörs för studiens 

andra frågeställning, gällande elevers svårigheter med textuppgifter (6.2.2). Till sist bearbetas 

studiens tredje och sista frågeställning angående omformulering av textuppgifter (6.2.3).  
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6.2.1 Tillvägagångssätt vid lösandet av textuppgifter 

Studiens resultat visade att alla elever, även de som tycktes använda sig av problemmo-

dellering, visade influenser av direktöversättning. Det tog sig uttryck genom att eleverna tydligt 

kopplade signalorden till ett räknesätt. Resultatet är inget som framkommer i tidigare 

forskning. I studien av Hegarty et al. (1995) observeras dock att elever som hade ett eller inga 

omvandlingsfel verkade använda problemmodellering, medan elever som begick fyra eller fler 

omvandlingsfel uppfattades använda direktöversättning. Även ett antal av de elever som 

antogs använda problemmodellering begick alltså något omvandlingsfel. Dessutom kan de 

elever som hade gjort två eller tre sådana fel i huvudsak använt sig av problemmodellering. 

Det kan tolkas som att flera av eleverna även i studien av Hegarty et al. (1995) kan ha influerats 

av direktöversättning. Det är positivt om läraren är medveten om att elever tenderar att koppla 

samman signalorden med ett visst räknesätt då det kan orsaka problem för elever vid lösandet 

av textuppgifter. 

En av eleverna gjorde uttalanden under studien som tydde på att eleven använde en blandning 

av problemmodellering och direktöversättning. Eleven föreföll använda problemmodellering 

i första hand men när eleven misslyckades med att skapa en tillräcklig bild av situationen i 

uppgiften användes direktöversättning. Observationen återfinns i studierna av Nortvedt 

(2011) och van der Schoot et al. (2009) som observerar att elever i högre grad använder sig av 

direktöversättning på svårare uppgifter. Observationen kan eventuellt kopplas till att alla 

eleverna var influerade av direktöversättning. Eleven i denna studie strävade efter att använda 

problemmodellering. När eleven stötte på en svår uppgift och misslyckades i sin strävan faller 

eleven tillbaka på direktöversättning. Det kan berott på att eleven hade en uppfattning av att 

signalord ofta kan kopplas till ett visst räknesätt.  

6.2.2 Svårigheter som eleverna erfar vid lösandet av inkonsekventa 
textuppgifter 

Nio av eleverna i studien nämnde beräkningar då de benämnde vad som gör en textuppgift 

svår. Lika många elever nämnde att språkliga faktorer var problematiska men hade svårt att 

utveckla det ytterligare. Hälften av eleverna i studien nämnde exempelvis att uppgifter som 

innehåller flera steg var svåra, vilket även tidigare forskning påpekar (Hegarty et al., 1992; 

Lewis & Mayer, 1987; Nortvedt, 2011). I lösningsprocessen observerades dock inte att 

uppgifter med två steg var svårare för eleverna i förhållande till inkonsekventa uppgifter vilka 

oftare krävde mer resonemang. Den uppgift som enbart en elev observerade sitt fel i var 

emellertid en uppgift som krävde två steg, medan omvandlingsfelen i större utsträckning 
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upptäcktes. Citatet från en av eleverna visar att eleven observerade ordet mer i uppgiftens fråga, 

men inte insåg dess innebörd. Det tyder på att det är frågans formulering som är problematisk, 

inte att uppgiften innehåller två steg. Anledningen till att elever i högre grad framhåller 

aspekter sammankopplade med beräkningen, bland annat att uppgiften innehåller flera steg, 

som orsaker till att en uppgift är svårare kan vara att de har lättare att sätta ord på dem. Inom 

matematiken diskuteras kanske även tal och beräkningar i högre grad än språkliga formu-

leringar. Eleverna kan alltså ha erfarit att det är tal och beräkningar som är intressant inom 

matematik och lyfter därför fram dem, i enlighet med fenomenologin (Segolsson, 2006). 

Egentligen kanske de språkliga faktorerna har en större påverkan än vad som framhålls. 

Bristen på omnämnande av problematik kring inkonsekventa uppgifter trots elevernas 

förvirring och resonemang kring dem tyder på det.  

Lewis och Mayer (1987) menar att en inkonsekvent uppgift kräver ett extra steg, där uppgiften 

formuleras om, jämfört med konsekventa uppgifter för att eleverna ska förstå uppgiften. 

Hegarty et al. (1992) drog slutsatsen att individer som löser inkonsekventa uppgifter felaktigt 

inte inser att det krävs ett extra steg. Resultatet i denna studie har visat att elever som är 

framgångsrika då de löste inkonsekventa uppgifter inte heller var medvetna om det extra 

steget. De insåg att det fanns en skillnad mellan konsekventa och inkonsekventa uppgifter om 

de olika formerna jämförs. Skillnaden som observerats var dock inte att den inkonsekventa 

uppgiften behövde formuleras om utan att signalorden var olika eller att den ena uppgiften 

var formulerad tvärtemot den andra. Nio av eleverna i studien verkade dock genomföra det 

extra steg av omformulering som Lewis och Mayer (1987) nämner. Dels löste eleverna de 

inkonsekventa uppgifterna korrekt vilket innebar att de antagligen förstått uppgiftens 

innebörd. Dels så valde fem elever att själva beskriva sambandet mellan variablerna i uppgiften 

konsekvent. Eleverna utförde alltså en omformulering då de skulle beskriva sambandet. 

Eleven som resonerade kring varför en inkonsekvent uppgift kan vara svårare att förstå 

nämnde inte uttryckligen att en inkonsekvent uppgift krävde ett extra steg, men diskuterade 

signalordets betydelse. Eleven formulerade även om en inkonsekvent uppgift för att förenkla 

den och använde då motsatt signalord. Formuleringen blev då konsekvent. Det stödjer både 

Lewis och Mayers (1987) tanke om att ett extra steg av omformulering krävs men också den 

hypotes de utvecklat vilken innebär att eleverna har svårare att förstå inkonsekventa än 

konsekventa uppgifter.  

Hypotesen om kontinuitet, vilken alltså stödjs av denna studie, är förenlig med 

fenomenologin. Inom fenomenologin anses att subjektet skapar en förståelse för objekt 
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genom sina erfarenheter och att det syns genom att vi uppfattar mer än det vi ser. Vi fyller i 

det vi inte ser utifrån hur det brukar se ut (Segolsson, 2006). Hypotesen om kontinuitet menar 

att elever har svårare att lösa inkonsekventa uppgifter eftersom de föredrar den konsekventa 

formuleringen, vilken de också är mer vana vid (Hegarty et al., 1995; Lewis & Mayer, 1987). I 

studien menade två elever att de löst en inkonsekvent uppgift felaktigt eftersom de läst den 

konsekvent. Inom fenomenologin anses att subjektet riktar sin uppmärksamhet mot de 

aspekter av objektet som utifrån subjektets erfarenheter är betydelsefulla (Segolsson, 2006). 

Eleverna hade eventuellt tidigare erfarit att formuleringen av sambandet mellan variablerna 

ofta utformades på samma sätt. Därför ansågs inte formuleringen speciellt viktigt och ägnades 

inte särskild uppmärksamhet. Elevernas medvetande fyllde därmed i sambandet konsekvent 

eftersom det dels är den formulering som föredrogs och dels eftersom eleven är mest van vid 

den. 

6.2.3 Textuppgifters formulering 

Resultatet i studien visar att elever föredrog olika omformuleringar av uppgiften. Tidigare stu-

dier som redovisats inom området har ett tydligare resultat där eleverna haft större nytta av 

någon av versionerna (de Corte et al, 1985; Davis-Dorsey er al, 1991; Vicente et al., 2007). 

Vicente et al. (2007) nämner att resultatet i deras studie kan bero på att eleverna som ingick i 

den hade större problem med att förstå sambanden i uppgiften än att förstå situationen. Ele-

vernas val av version kan alltså höra samman med om huruvida de har problem med att förstå 

situationen eller sambanden i uppgiften. Det förklarar dock inte att nästan hälften av eleverna 

valde standardversionen då den inte förtydligade någon aspekt. De elever som valde standard-

versionen gav motiveringen den hade kortast text. De två elever som tidigare under intervjun 

påpekat att de ansåg att en lång text försvårade uppgiften valde standardversionen. Eleven 

som föredrog versionen där situationen var förtydligad hade tidigare under intervjun nämnt 

att eleven tyckte det var enkelt att läsa. Elevernas tidigare erfarenheter, av textuppgifter och 

av läsning, kan eventuellt också påverka vilken version de ansåg var lättare att förstå, vilket 

överensstämmer med fenomenologin. Elever med olika erfarenheter kan alltså föredra olika 

formuleringar av textuppgifter. Det är något lärare behöver ha i åtanke vid undervisning med 

och konstruerande av textuppgifter. 

Det resultat som framkommit i studierna av de Corte et al. (1985) och Vicente et al. (2007) 

där uppgifter med förtydligade samband underlättat elevers förståelse bekräftas till viss del i 

denna studie. De fem elever som valde den versionen hävdar att den innehöll relevanta detaljer 

som gjorde det lättare att förstå. Detaljerna är de som lagts till i uppgiften för att förtydliga 
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sambanden. Det är dock värt att observera att två elever ansåg att detaljerna försvårade för-

ståelsen. Det är även viktigt att påpeka att denna studie endast undersökte elevernas intryck 

av vilken version som var lättast att förstå, inte vilken de faktiskt förstod bäst. Resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om eleverna även fått lösa uppgifter i de olika versionerna. 

6.3 Avslutande ord 

Resultatet i studien besvarade studiens syfte och frågeställningar. Resultatet stämmer delvis 

överens med den tidigare forskningen men presenterar även några nya synvinklar. Studiens 

resultat kompletterar den tidigare forskningen genom elevernas egna erfarenheter, vilket tidi-

gare saknats. Studien bidrar med en djupare förståelse för vilka svårigheter elever verkligen 

erfar och hur de faktiskt går tillväga då de löser en textuppgift. Studiens resultat är därför 

relevant för undervisning om och med textuppgifter. Det är dock viktigt att påpeka att studien 

endast behandlat tio stycken elevers syn på textuppgifter. För en mer generell insyn i elevers 

uppfattningar behöver fler liknande studier genomföras för att utvidga förståelsen. Ännu en 

intressant aspekt som fortsatt forskning kan undersöka är hur undervisningen påverkar elevers 

syn på textuppgifter 
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Bilaga 1 

 

Textuppgifter 

Lycka till! 

 

1. Bella är 12 år gammal. Hon är 67 år yngre än sin morfar. Hur 

gammal är Bellas morfar? 

 

 

 

 

2. Olivia är 147 centimeter lång. Dennis är 15 centimeter kortare. 

Hur långa är Olivia och Dennis tillsammans? 

 

 

 

 

3. Milo samlar på fotbollskort. Han har 136 stycken. Linn har 24 

kort mer än vad Milo har. Hur många fotbollskort har Linn? 

 

 

 

 

4. Peter är 42 år gammal. Daniel är 26 år yngre än Peter. Hur gammal 

är Daniel? 

 

 

 

 

 

5. Klassen hoppade längdhopp på idrotten. Arvid hoppade 167 

centimeter. Det är 37 centimeter längre än vad Martin hoppade. 

Hur långt hoppade Martin?



 

 

6. Nina har plockat 550 gram blåbär. Pontus har plockat 120 gram mer 

än Nina. Hur många gram blåbär har de plockat tillsammans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ebba samlar på suddgummin. Hon har 136 stycken. Det är 24 

suddgummin mindre än vad hennes lillasyster har. Hur många 

suddgummin har Ebbas lillasyster? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Maja och Wilma ska köpa godis. Wilma handlar för 44 kronor. Det 

är 23 kronor mindre än vad Maja handlar för. Hur mycket betalar 

Wilma och Maja för godiset tillsammans? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Eva är 42 år. Det är 26 år äldre än vad Matilda är. Hur gammal är 

Matilda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jakob och Viktor fick tillsammans 124 poäng när de spelade ett 

spel. Viktor fick 58 poäng. Hur många poäng mer än Viktor fick 

Jakob? 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

A 

En eftermiddag efter skolan sitter du och en kompis hemma hos 

dig och spelar ett datorspel. När ni har spelat färdigt ser ni att ni 

fick 124 poäng tillsammans eftersom ni spelade i lag. Ni vill räkna 

ut vem som fick flest poäng. Din kompis har hållit koll på hur 

många poäng hon fick och vet att hon fick 58 poäng. Hur många 

poäng mer än din kompis fick du?  

 

 

 

 

 

 

B 

Jakob och Viktor fick tillsammans 124 poäng i ett spel. Av de här 

poängen fick Viktor 58 poäng och Jakob fick resten av poängen. 

Hur många poäng mer än Viktor fick Jakob? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Hilda och Axel ska köpa kläder. Hilda köper en 

tröja för 69 kronor. Det är 18 kronor mer än vad 

Axel betalar för sin tröja. Hur mycket betalar 

Hilda och Axel tillsammans för sina tröjor? 

 

 

Hilda och Axel ska köpa kläder. Hilda köper en 

tröja för 69 kronor. Axel betalar 18 kronor mer 

för sin tröja. Hur mycket betalar Axel för sin 

tröja? 

 

 

Det tar 37 minuter för Filip att gå till skolan. Det 

är 16 minuter mindre än det tar för Julia att gå 

till skolan. Hur lång tid tar det för Julia att gå till 

skolan? 
 

 


